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CONSORCI D’ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
(CEMICAL) 

 
 

Acta Junta de Govern 
 
 

Data:   15 d’octubre de 2020. 
Caràcter  Ordinari. 
Hora d’inici:  13:06 hores. 
Hora d’acabament: 13:37 hores. 
Modalitat:                  Sessió celebrada a distància. 
Canal de Comunicació:  Mitjançant l’eina “Microsoft Teams”. 

 
 
 
ASSISTENTS: 
 
President 
 
Il·lm. Sr. Carles RUIZ NOVELLA 
 
Vocals  
 
Sr. Jordi PERICÀS TORGUET  
Sr. Rafael DE YZAGUIRRE I PABOLLETA 
Sr. Xavier GARCÉS TRILLO 
Sr. Carles VILLALANTE SIRVENT 
Sra. Mercedes PAREDES DURAN (vocal suplent) 
 
Secretari delegat  
 
Sr. Juan Pedro ROBLES PÉREZ 
 
Interventora Delegada: 
 
Sra. Celia GALLEGO HERRERA 
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ALTRES ASSISTENTS 
 
Sr. Joaquim VALLS ARNAU, Director gerent del CEMICAL 
Sr. Cristian ARMADÀS SABATÉ, Tècnic del CEMICAL 
Sra. M. Teresa MURATEL CAVERO, Directora S. Secretaries Delegades 
Sra. Susana DACAL FIDALGO, Suport Secretaria 
Sr. Jordi MURILLO (SGOT.TeamsManager) 
 
EXCUSA L’ABSÈNCIA 
 
Sr. Manuel Carlos FAGES MARTA (vocal titular) 
 
Ordre del dia 
 
La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 

l’ordre del dia que es transcriu a continuació: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 31 de juliol de 2020. 

2. Aprovació de la modificació del Pressupost 1/2020. 

3. Aprovació del Pressupost del Consorci per a l’any 2021. 

4. Aprovació del Compte General de l’exercici 2019. 

5. Donar compte de les darreres resolucions de la Presidència i de la Gerència. 

6. Informació del Consorci. 

7. Precs i preguntes. 

 

 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El President Sr. Carles Ruiz Novella, dona la benvinguda als assistents a aquesta 
sessió telemàtica de la Junta de Govern que es celebra a distància i per mitjans 
telemàtics a causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la crisi 
sanitària, i atesa la impossibilitat de garantir les distàncies interpersonals, el que 
dificulta la realització de la sessió de forma presencial, tot això de conformitat amb l’art. 
46.3 de la L 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, tal i com es va posar 
de manifest en la convocatòria tramesa a l’efecte. 
 
El Secretari delegat recorda les pautes d’actuació a seguir en la sessió, que en síntesi 
fan referència a l’adopció dels acords i la manera de sol·licitar el torn de paraula. 
 
Una vegada identificats els assistents, s’inicia i es desenvolupa la sessió d’acord amb 
l’ordre del dia previst. 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió de data de 31 de juliol de 2020. 

 
En haver-se acompanyat amb la convocatòria una còpia de l’acta de la sessió, es dona 
per llegida i se sotmet pel President a la consideració dels presents per ser aprovada. 
 
En no manifestar-se’n cap objecció, ni emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la 
sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2020 queda aprovada per unanimitat. 
 
 
2. Aprovació de la modificació del Pressupost 1/2020. 

 
El President del consorci dona la paraula al Director gerent del consorci que informa 
sobre el dictamen que proposa aprovar la modificació del pressupost 1/2020 per 
transferència de crèdit comentant que l’import que finalment es proposa transferir del 
Capítol 2 al Capítol 3 (només 20 euros), hagués estat bastant més elevat si no arriba a 
ser per les diligents gestions realitzades des de la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona, que ha permès al CEMICAL beneficiar-se de les condicions que la 
Diputació ha aconseguit pactar respecte de les noves comissions que han començat a 
aplicar les entitats financeres també a les persones jurídiques públiques. 

 
Finalitzada la intervenció, i en no manifestar-se’n cap objecció, ni cap vot en contra, 
queda aprovada per unanimitat la modificació del pressupost 1/2020 de conformitat 
amb el dictamen que es transcriu a continuació: 
 
“La Junta de Govern del CEMICAL aprovà en data 22 d’octubre de 2019 el pressupost del 
Consorci per a l’exercici 2020, en el qual es contemplava la quantia de 50 euros al Capítol III 
per fer front a les despeses financeres. 
 
Aquesta quantia inicial ha esdevingut insuficient per fer front a les despeses financeres que han 
d’abonar-se durant l’exercici 2020, no essent possible el seu ajornament per a l’exercici 
següent. En concret, s’han incrementat les comissions a satisfer a l’entitat financera amb què 
opera el CEMICAL per al manteniment i serveis associats al compte corrent, en la línia de la 
resta d’entitats que operen al mercat. 
 
En conseqüència, cal incorporar a l’aplicació 92000.359.00, com a modificació pressupostària 
per transferència de crèdit, la quantia de VINT EUROS (20 €), des d’aplicacions 
pressupostàries del Capítol I, per tal de finançar les despeses corresponents a les comissions a 
satisfer a l’entitat financera en relació amb el compte corrent i serveis associats del CEMICAL. 
 
L’art. 179 del Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix la possibilitat d’efectuar transferències de crèdit entre 
diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació els òrgans 
que s’estableixi en les bases d’execució del pressupost. 
 
Els arts. 40 a 45 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de pressupostos, regulen 
les modificacions per transferència de crèdit.  
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La base 10a de les Bases d’execució del pressupost del CEMICAL per a l’exercici 2020 preveu 
que les modificacions de crèdits pressupostaris es regeixen per allò que disposen els arts. 177 
a 182 del Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, en relació amb els arts. 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
Igualment, les bases 10a.3 i 12a.3, atribueixen a la Junta de Govern la competència per 
modificar el pressupost per transferència de crèdits quan no sigui entre aplicacions 
pressupostàries de la mateixa àrea de despesa, o entre aplicacions pressupostàries del capítol 
I, en relació amb l’article 8.1.a) dels vigents estatuts del Consorci. 
 
Per tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Director gerent proposa que 
el President elevi a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, el següent 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit número 1/2020 del pressupost del Consorci, en la 
modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del pressupost de 
despesa, per import de 20 euros, amb el detall següent: 
 
Aplicació a incrementar: 92000.359.00 per import de 20 euros. 
Aplicació a disminuir: 92000.162.000 per import de 20 euros. 
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies hàbils, als 
efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap 
reclamació aquests acords restaran definitivament aprovats. 
  
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les 
modificacions pressupostàries. 
  
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro Auxiliar de las 
Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, i al Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el 
que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
 

3. Aprovació del Pressupost del Consorci per a l’any 2021. 
 
Hi intervé el Director gerent per tal d’explicar el contingut del dictamen que proposa 
l’aprovació del Pressupost del Consorci per a l’any 2021 i de cadascun dels documents 
que, conforme a la legislació vigent, integren l’expedient.  
 
Destaca, entre d’altres, l’increment general de 21.683 euros, un global del 9%, que 
s’aplica gairebé en la seva integritat al Capítol 1, en la seva major part per preveure-hi 
la suplència de la funcionària adscrita a la plaça de Tècnica mitjana, actualment en 
situació baixa mèdica (i a qui tots els membres de la Junta fan arribar els millors 
desitjos d’un ràpid i complet restabliment). La seva imprescindible substitució temporal, 
ja sol·licitada a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació, de 
moment ve condicionada per les limitacions derivades de la pandèmia quant a la 
realització de processos per proveir borses de treball.  
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Com ja va fer en la reunió de la Junta del passat 31 de juliol d’enguany, el Director 
gerent es refereix de nou a un parell d’àmbits que per causa de la circumstància citada 
resten ara per ara aturats i que, en cas de no poder nomenar a curt termini una 
persona suplent, per la seva transcendència segurament requeriran d’un suport extern 
que el Consorci demanaria a la Diputació. Es tracta de la nova pàgina web, en què les 
tasques preparatòries atribuïdes al Consorci estaven ja gairebé finalitzades, així com 
de la incorporació al projecte d’administració electrònica, en què ja s’ha rebut la 
diagnosi preliminar realitzada pel Gabinet d’Innovació Digital de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Finalitzada la intervenció el President pregunta si hi ha alguna qüestió i en no 
manifestar-se’n cap objecció, ni cap vot en contra, queda per unanimitat aprovat 
inicialment el pressupost del CEMICAL, corresponent a l’exercici 2021, de conformitat 
amb el dictamen que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que per part del Director gerent del CEMICAL ha estat elaborada la proposta de 
Pressupost per a l’exercici de 2021, d’acord amb l’art. 14.2.c) del Estatuts de l’entitat, 
incorporant-ne l’estat d’ingressos i despeses, la memòria justificativa, la resta de documentació 
prevista a l’art. 168 i les Bases d’execució del pressupost, així com la plantilla de personal i la 
relació de llocs de treball. En relació amb aquest últim instrument, el Consorci empra la 
definició de llocs funcionals de la Diputació de Barcelona, essent necessària una adhesió 
expressa per part del CEMICAL. 
 
Vist que el pressupost compleix amb els requisits legals i que la presidència ha de formar el 
pressupost del Consorci, d’acord amb l’art. 168.1 del text refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals i igualment l’art 18.1 del Reial Decret 500/1990. 
 
Atès que el pressupost presenta en el seu estat de despeses uns crèdits inicials totals de dos-
cents seixanta-dos mil set-cents tres euros (262.703,00 €) i en el seu estat d’ingressos unes 
previsions inicials totals de dos-cents seixanta-dos mil set-cents tres euros (262.703,00 €), 
resultant en conseqüència equilibrat. 
 
Vist l’Informe emès per la Intervenció delegada del Consorci. 
 
Vistos els arts. 8.1.a) i f) dels Estatuts del Consorci, en relació amb allò previst a l’art. 122 de la 
Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que determina el règim 
pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i patrimonial dels consorcis. 
 
Vistos els arts. 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els 
arts. 162 a 169 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D.L. 
2/2004, de 5 de març, i resta de normativa vigent aplicable. 
 
Vista la comunicació realitzada al CEMICAL per la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona el 19 de setembre de 2018, així com el contingut de la consulta resolta per la 
Secretaria d’Estat d’Hisenda del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, (comunicada per la 
Intervenció General de la Diputació el  21 del mateix mes), en virtut de la qual es considera que 
el pressupost dels consorcis no forma part del pressupost general de l’ens matriu. 
 
Per tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Director gerent proposa que 
el President elevi a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
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ACORDS 
 

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost del CEMICAL, corresponent a l’exercici 2021, per un 
import anivellat de DOS-CENTS SEIXANTA-DOS MIL SET-CENTS TRES EUROS (262.703,00 
€),  en compliment del que es preceptua en l’art. 165 i següents del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que incorpora 
l’estat d’ingressos i despeses, la memòria justificativa i la resta de documentació prevista a l’art. 
168, i aprovar inicialment les Bases d’execució del pressupost, així com de la plantilla de 
personal i la relació de llocs de treball, que s’hi adjunten, tot d’acord amb allò previst en l’art. 
18.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI 
de l’esmentat text refós i d’acord amb el que disposen els arts. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, l’art. 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, i l’art. 283.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
Segon.- Adherir-se a la definició de llocs funcionals de la Diputació de Barcelona pel que fa a la 
relació de llocs de treball del Consorci. 
 
Tercer.- Exposar al públic l’expedient d’aprovació inicial del pressupost corresponent a 2021, 
mitjançant inserció de l’anunci corresponent al BOP de Barcelona pel termini de quinze dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació, durant els quals les persones 
interessades podran examinar-los i presentar reclamacions davant la Junta de Govern del 
Consorci. El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si dins de termini no s’haguessin 
presentat reclamacions. En cas contrari, la Junta de Govern disposarà d’un mes per a resoldre-
les. 
 
Quart.- Trametre una còpia del pressupost al Registro Auxiliar de las Unidades de la Secretaria 
General de Financiación Autonómica y Local, i al Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que 
disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 

 
4. Aprovació del Compte General de l’exercici 2019. 
 
Pren la paraula el Director gerent, que comenta que en l’anterior sessió, la Junta de 
Govern actuant, com a Comissió de Comptes, va emetre el seu informe favorable del 
Compte General de l’exercici 2019, i que va ser objecte de publicació a continuació en 
els termes legals previstos, i atès que no s’ha produït cap mena de reclamació es 
sotmet ara a l’aprovació de la Junta de Govern. 
 
En no manifestar-se’n cap objecció, ni cap vot en contra, queda aprovat per unanimitat 
el Compte General de l’exercici 2019 de conformitat amb el dictamen que es transcriu 
a continuació: 

 
“Vist i examinat el Compte General del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local corresponent a 2019, el qual posa de manifest la gestió realitzada en els 
aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici referit, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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Atès que el contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte General s’ajusta a la Instrucció del 
model normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, a l’empara del que disposa l’article 210, en relació amb l’article 203.1.d) del la TRHL. 
 
Atès que s’acompanya al Compte General la documentació complementària constituïda per les 
actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a fi d’exercici i per les notes o 
certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, a favor del Consorci, 
referits a fi d’exercici i agrupats per nombre o raó social de l’entitat bancària conforme 
determinen l’art. 209.4 del TRHL i les regles 44.3, i 48.1 de la Instrucció esmentada. 
 
Atès que els estats i el Compte General han estat retuts i proposats inicialment pels seus 
òrgans competents, a tenor del que estableix l’article 212 del TRHL. 
Atès que d’acord amb les normes d’elaboració dels comptes anuals, que figuren a la quarta 
part, “Comptes anuals”, del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració 
Local,  

• els documents que integren els comptes esmentats comprenen el Balanç, el Compte 
del resultat econòmico-patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de 
fluxos d’efectiu, l’Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria, els quals formen una 
unitat, apareixen redactats amb claredat i mostren una imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera, del resultat econòmic-patrimonial i de l’execució del Pressupost de 
conformitat amb el Pla de Comptes; 

 

• han estat formulats en el termini establert per la legislació vigent, estan identificats, 
indiquen la seva denominació, l’entitat a què corresponen i l’exercici a què es 
refereixen; 
 

• en relació amb els terminis, l’art. 48.3 del Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, disposa que el termini per a la seva 
aprovació s’ha prorrogat des del primer de juny de 2020 fins a un període equivalent a 
la durada efectiva de l’estat d’alarma; 

 

• la seva estructura s’adapta al model establert en el Pla de Comptes; 
 

• mostren amb la deguda separació els seus components i en la seva formulació s’han 
tingut en compte les prevencions que a les normes d’elaboració s’estableixen. 

 
Atès que tots els actes o fets que hagin donat lloc a anotacions comptables estan degudament 
acreditats amb els corresponents justificants que posen de manifest la seva realització, segons 
la regla 34 de la ICAL. 
Atès que la justificació dels fets incorporats a la comptabilitat està suportada en documents en 
paper, o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que s’ajusten en tot cas als 
requisits i garanties establerts per a cadascun dels diferents tipus d’operacions, d’acord amb 
les normes que regulen els procediments administratius a través dels quals es materialitzen els 
fets, restant assegurada en tot cas la seva validesa i eficàcia jurídica, com també el compliment 
de la normativa aplicable respecte a la protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb la 
regla 35 de la ICAL. 
 
Atès que el Compte General format per la Intervenció va estar a disposició dels membres de la 
Junta de Govern, als efectes del seu examen i consulta, des del 30 de juny de 2020, d’acord 
amb el que preveu l’article 101.3 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de 
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Catalunya, i que en data 31 de juliol de 2020 la Junta de Govern, constituïda com a Comissió 
Especial de Comptes, va emetre informe favorable, el contingut íntegre del qual és el següent: 
 
“La Junta de Govern es constitueix com a Comissió Especial de Comptes del CEMICAL i ha 
d’emetre l’informe sobre els comptes anuals en la forma que preveu l’art. 116 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, i la normativa que la desplega. 
 
Pel decret de la Presidència de 19 de juny de 2020 s’establí el procediment referent a 
l’examen, estudi i informe del Compte General de l’exercici de 2019 per part de la Comissió 
Especial de Comptes, d’acord amb els articles 101 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 116 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 212 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL), aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març; 48 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 i 127 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) aprovat 
pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Finalitzat el termini per examinar i consultar el Compte General la Comissió Especial de 
Comptes, degudament convocada s’ha de reunir a fi i efecte d’informar-lo. 
La Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes, després d’examinar els 
comptes i els seus justificants, ha de comprovar que el Compte General del CEMICAL de 
l’exercici 2019:  

• Posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i 
pressupostari (art. 208 TRHL). 

• El contingut, estructura i normes d’elaboració dels comptes del CEMICAL, de 
conformitat amb l’art. 210 TRHL, s’ajusten a la Instrucció del model normal de 
Comptabilitat Local (ICAL), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

• Integra el Compte General, una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis 
públics i una memòria demostrativa del grau en què s’han acomplert els objectius 
programats, amb indicació dels previstos i assolits, i el seu cost (art. 211 TRHL i regla 
48.3 ICAL). 

• Els estats i comptes de la Consorci, han estat retuts pel President, abans del dia 15 de 
maig de l’exercici següent al que corresponen (art. 212.1 TRHL). 

• El Compte General, format per la Intervenció, ha estat sotmès abans de la finalització 
del termini prorrogat per l’art. 48.3 del Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19, a informe de la Junta de Govern constituïda com a 
Comissió Especial de Comptes (art. 212.2 TRHL i art. 8.1.b) dels vigents Estatuts del 
CEMICAL). El termini s’ha prorrogat des del primer de juny fins a un període equivalent 
a la durada efectiva de l’estat d’alarma. 

• Pel que fa a la justificació, tots el actes o fets que, en aplicació d’allò que preveu el Títol 
II de la ICAL, donen lloc a anotacions comptables, estan degudament acreditats amb el 
corresponent justificant que posa de manifest la seva realització (regla 34 ICAL). 

• La justificació dels distints fets incorporats a la comptabilitat està suportada en 
documents en paper o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i s’ajusta 
als requisits i 

• garanties establerts per a cadascun dels diferents tipus d’operacions, d’acord amb les 
normes que regulen els procediments administratius a través dels quals es 
materialitzen aquests fets. En tot cas queda assegurada la seva validesa i eficàcia 
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jurídica, així com el compliment de la normativa aplicable respecte a la protecció de 
dades de caràcter personal (regla 35 ICAL). 

• Els comptes anuals que integren el Compte General del CEMICAL són els següents: el 
Balanç, el Compte del resultat econòmico-patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni 
net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria (regla 
45.1 ICAL). 

• Als comptes anuals del Consorci s’hi ha unit la documentació complementària següent: 
l’Acta d’arqueig de les existències en Caixa referides a fi d’exercici i les notes o 
certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents a favor del 
CEMICAL, referits a fi d’exercici i agrupats per nombre o raó social de l’entitat bancària. 

 
La Intervenció delegada ha d’emetre informe al Compte General, el qual s’ha d’integrar a 
l’expedient d’aprovació. 
 

El Compte General, que s’acompanya com annex al present dictamen, ha estat elaborat 
d’acord amb la normativa de Règim local vigent, constituïda per l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de Règim local; l’art. 101 del Text refós de la Llei municipal i de 
Règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; els arts. del 208 
al 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les regles 34, 35 i de la 44 a la 51 de la Instrucció del model 
normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre. 
 
El Compte General està documentat i justificat d’acord amb la normativa vigent aplicable, de 
què abans s’ha fet esment. 
Per tot això, examinat el Compte General i els seus justificants, el Director gerent proposa que 
el President de la Junta de Govern i de la Comissió Especial de Comptes, en compliment d’allò 
previst a l’art. 8.1.b) dels Estatuts del CEMICAL i a l’art. 212.2 del TRHL, elevi a la Comissió 
Especial de Comptes els següents 

ACORDS 
Primer.- Informar favorablement el Compte General del CEMICAL corresponent a l’exercici de 
2019, per la qual cosa procedeix continuar amb la seva tramitació. 
 
Segon.- Establir que de conformitat amb allò que disposa l’art. 212.3 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el 
Compte General del CEMICAL de l’exercici de 2019 i aquest informe, estaran exposats al 
públic pel termini de quinze dies durant els quals, i vuit dies més, les persones interessades 
podran presentar reclamacions, reparaments o observacions que, en el cas de produir-se, 
seran examinats la Comissió Especial de Comptes, la qual practicarà en tal supòsit quantes 
comprovacions consideri necessàries i emetrà a l’efecte un nou informe, el qual, juntament amb 
el present i amb les reclamacions i reparaments formulats, se sotmetran a la Junta de Govern 
del CEMICAL per a la seva aprovació.” 
 

Atès que des del 6 al 27 d’agost d’enguany el Compte General ha estat objecte d’exposició 
pública (BOP de 5 d’agost de 2020), d’acord amb l’article 212.3 del TRHL, i que en l’esmentat 
període, i en el dels 8 dies següents, el Consorci no té constància que s’hi hagi interposat cap 
reclamació. 
 
Considerant que, en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions en els 
terminis assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General a la Junta de Govern per a la seva 
aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia pel mateix òrgan, constituït en Comissió 
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Especial de Comptes. Per tant, no cal emetre un nou informe per l’esmentada Comissió 
conforme a allò que determina l’art. 212.3 del TRHL. 
 
Vist que s'han complert els tràmits i requisits exigits per la legislació vigent. 
 
Per tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Director gerent proposa que 
el President elevi a la Junta de Govern per a la seva aprovació els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local de l’exercici 2019, acompanyat de l’Informe de la Comissió Especial de 
Comptes emès de conformitat amb allò que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Segon.- Retre el Compte General per via telemàtica a la Sindicatura de Comptes, 
transcorreguts els terminis legals, en compliment d’allò previst en l’article 41.4 de la llei 
18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma 
prevista en l’Acord del Ple de la mateixa Sindicatura de 13 de març de 2020 (DOGC 8099, de 
30 de març de 2020). “ 
 

 
5. Donar compte de les darreres resolucions de la Presidència i de la Gerència. 
 
El Director gerent del Consorci dona compte de les diferents resolucions dictades pels 
òrgans unipersonals del Consorci, des de la darrera sessió celebrada, que van de la 
número 29 a la 33 de l’exercici 2020, que es relacionen a continuació: 

 
Entitat: C.E.M.I.C.A.L. Número: 29 a 33 
Any: 2020   

 
Entitat Número  Data doc. 

Data Reg. 
Descripció          Òrgan   

 

C.E.M.I.C.A.L.  29   27/07/2020  
 28/07/2020 

 Relació comptable d'obligacions 
i propostes de manament i pag. 
O/2020/17. (Import: 12.181,13€) 

 

 

      
 

  

 

C.E.M.I.C.A.L.  30   25/08/2020  
 26/08/2020 

 Relació comptable d'obligacions 
i propostes de manament de 
pagament O/2020/19. (Import: 
10.957,47€) 

 

 

      
 

  

 

C.E.M.I.C.A.L.  31   23/09/2020  
 28/09/2020 

 Relació comptable. O/2020/20. 
(Import: 9.693,32€) 

 
 

      
 

  

 

C.E.M.I.C.A.L.  32   23/09/2019  
 28/09/2020 

 Relació comptable. O/2020/21. 
(Import: 27,00€) 
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C.E.M.I.C.A.L.  33   01/10/2020  
 02/10/2020 

 Relació comptable. O/2020/22. 
(Import: 49,43€) 

 
 

      
 

  

 

 
I la Junta de Govern es dona per assabentada. 

 
6. Informació del Consorci.  
 
El Director gerent comenta als membres de la Junta de Govern un parell de temes 
d’especial relleu en matèria de publicacions i conciliacions: 
 
En matèria de publicacions comenta que el llibre “Extinció de la relació de treball en 
l'ocupació pública interina, l'impacte de la jurisprudència del TJUE (2016-2020)”, 
d’Eduardo Rojo Torrecilla, va ser objecte de presentació virtual el passat mes de maig 
mitjançant sengles vídeos en català i en castellà, enregistrats per l’autor, però que a 
causa de a pandèmia va quedar pendent d’edició, indicant que per fi entrarà ja a la 
impremta seleccionada, un cop aquesta ha reprès la seva activitat. La previsió és de 
trametre’n durant els propers mesos 4.400 exemplars als usuaris dels serveis del 
Consorci.  
 
En relació al llibre “El dret a la negociació col·lectiva del personal funcionari: 
peculiaritats del seu exercici”, encarregat a Joan Mauri Majós a dintre igualment de la 
col·lecció Estudis de Relacions Laborals del CEMICAL, explica el Director gerent que 
està previst que sigui lliurat pel seu autor abans que acabi aquest 2020. Si la situació 
d’emergència sanitària no millora aviat de manera substancial, segurament es 
proposaria a la Junta de realitzar-ne una difusió semblant a la del llibre d’Eduardo 
Rojo, el que comportaria també en aquest cas prescindir de l’habitual presentació en 
una sala d’actes. 
 
Pel que fa a les actuacions de conciliació, el Director gerent comenta que n’hi ha un 
parell en possible tràmit, i que s’està oferint a les parts una alternativa: dur a terme 
sessions telemàtiques, o bé realitzar-les excepcionalment de manera presencial a la 
seu de l’entitat afectada tot garantint les mesures de seguretat escaients conforme a 
les directrius de les autoritats sanitàries.  
 
I la Junta de Govern es dona per assabentada. 

 
7. Precs i preguntes. 
 
Pren la paraula el Sr. Carles Villalante, que es refereix a la “Moció per acabar amb 
l'abús del personal interí de l'Administració Pública en frau de llei i remoure del nostre 
ordenament els obstacles jurídics que dificulten l'estabilització d'aquest col·lectiu", 
presentada fa uns dies al Senat espanyol i la temàtica de la qual es troba molt 
directament relacionada amb les matèries tractades al llibre del catedràtic Eduardo 
Rojo citat al punt 6 precedent. Vista la importància d’aquesta qüestió en el present i en 
un futur immediat i el gran nombre d’empleats públics als quals afecta, considera que 
seria de molt interès per al CEMICAL, així com per a la Diputació de Barcelona i les 

http://cemical.diba.cat/publicacions/fitxers/CEMICAL_Extincio_relacio_de_treball.pdf
http://cemical.diba.cat/publicacions/fitxers/CEMICAL_Extincio_relacio_de_treball.pdf
http://cemical.diba.cat/publicacions/fitxers/CEMICAL_Extincio_relacio_de_treball.pdf
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diverses entitats que integren el consorci, realitzar un seguiment d’aquest tema quant 
a novetats legals i jurisprudencials així com projeccions. La resta de membres de la 
Junta de Govern s’hi mostren d’acord.  
 
El Director gerent hi intervé per suggerir un contacte amb l’autor per tal que, sense 
perjudici d’altres accions, en la modalitat que es decidís dugués a terme aquesta 
actualització del tema i els membres de la Junta estan d’acord. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió i s’estén la 
present acta que signa el President i el Secretari delegat que en dona fe 

 
El Secretari delegat     El President 
Juan Pedro Robles Pérez    Carles Ruiz Novella 

 


